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NAŠE ČÍSLO ZÁKAZKY:   

 
 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY  
v zmysle § 9 ods. (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v znení zmeny č. 95/2013 Z.z. 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 
Verejný obstarávateľ: 

Názov:    Slovenská národná galéria 
Adresa:    Riečna 1, 815 13 Bratislava 
IČO:   00164712 
 
Kontaktná osoba:   Ing. Zlatica Páleníková   

Mobil:      +421 908741593 
      E-mail:     zlatica.palenikova@sng.sk 

 Internetová adresa:  www.sng.sk 
 
Predmet zákazky    

 
• Názov:   Esterházyho palác_obnova priestorov suterénu po zatopení  

 
• Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 

Hlavný predmet:   45400000-1 
 
Podrobný opis predmetu zákazky 
 
Uvedený vo výkaze výmer (samostatná tabuľka). 
 
Záujemca/uchádzač musí spĺňať tieto kritériá: 

Predloženie dokladu podľa §26 ods. (2) e) písm. f) Zákona č.25/2006 o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné 
práce. 

 
Miesto a lehoty realizácie predmetu zákazky 
 
Miesto poskytovania:     Bratislava, Riečna 1, 815 13 Bratislava 

 – Esterházyho palác 
 
Lehota poskytovania služby/dodanie tovarov:  do 14 dní od odbržania objednávky 
 
Lehota na predloženie cenovej ponuky:  do  07.08.2013 do 15,00 hod. elektronicky na 

uvedený e-mail kontaktnej osoby 
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Spôsob predloženia cenovej ponuky:   písomne na uvedený e-mail v úvode 

s uvedením predloženia ponuky k nášmu 
číslu zákazky uvedené v úvode výzvy. 

 
Cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady záujemcu / uchádzača potrebné k realizácií prác 
ako napr. realizácia vo verejnosti prístupnom objekte (suterén neprístupný verejnosti), sťažené 
podmienky, náklady na dopravu a prepravu materiálu a pod. Tieto náklady musia byť obsiahnuté 
v jednotlivých položkách. 
 
Záujemca/uchádzač predloží cenovú ponuku vo formáte priloženej tabuľky – vyplneného 
a oceneného výkazu výmer. 
 
 
Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  
 
Najnižšia cena v EUR bez DPH.  
 
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť. 
 
 
 
V Bratislave, dňa:  02.08.2013  


